
Ν 1197/1981: Περί Προστασίας των Ζώων. (41311) 

Αρθρο 0 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  1 

 

   Νόµος 1197 της 1/3.9.81: Περί Προστασίας των Ζώων.  

   (Α` 240). 

 

Αρθρο 1 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 10 

 

                            Αρθρον 1. 

 

   1. Τα ζώα συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον  να  τυχγάνουν  

 εκ  µέρους  των  κατόχων  των  της  δεούσης  στοργής και µεταχειρίσεως  

 εκδηλουµένων δια: 

 

    α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των  τροφής  και  

 ύδατος. 

  

    β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρµοσµένου εις τον φυσικόν  

 τρόπον διαβιώσέως των, καταλύµατος. 

 

   2.  Οστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα, περί ων ο παρών νόµος ή  

 έγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιµωρείται δια των εν άρθρω 8 του  

 παρόντος ποινών. 

 

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 12 του 

Ν.3170/2003 



    (Α΄ 191), ορίσθηκαν τα εξής: 

 "Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το 

ζώο  

από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου  

1 του Ν. 1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωµατείο ή σε 

καταφύγιο  

αδέσποτων ζώων συντροφιάς". 

 

   3. Επί βασανισµού ή κακοµεταχειρίσεως ζώων κατά  την  διάρκειαν  της  

 µεταφοράς  των  δι`  εµπορικών  πλοίων,  αεροπλάνων,  σιδηροδρόµων 

και  

 αυτοκινήτων, αντιστοίχως, ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της 

τοιαύτης  

 πράξεως αντιστοίχως και οι κυβερνήται των πλοίων  και  αεροπλάνων,  οι  

 προϊστάµενοι   των   αµαξοστοιχιών  και  οι  οδηγοί  των  αυτοκινήτων,  

 τιµωρούµενοι δια των ανωτέρω ποινών. 

 

   4. ∆ια των αυτών ποινών τιµωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να  τα  

 τιθασεύη  ή  να  τα συλλαµβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου 

εξαιρουµένων  

 εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται  

 ως θηράµατα. 

 

 

Αρθρο 2 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 

 

                            Αρθρον 2. 

  



   1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον  κατέστη  ανίκανον  

 δια  την  δι`  ην  προορίζεται  χρήσιν,  συνεπεία  γήρατος, ασθενείας,  

 κατάγµατος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να  φονεύεται  δι`  

 ευθανασίας  και µόνον κατόπιν προηγουµένης εκθέσεως κρατικού ή 

ιδιώτου  

 κτηνιάτρου. 

 

   2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ`  όσον  δεν  

 προηγηθή της αφαιµάξεως αναισθητοποίησις ενεργούσα ακαριαίως. 

 

 

Αρθρο 3 

 

                            Αρθρον 3. 

 

   Ουδεµία   οδυνηρά   χειρουργική   επέµβασις   πραγµατοποιείται   εις  

 σπονδυλωτά άνευ αναισθησίας, διενεργουµένης µόνον υπό κτηνιάτρου. 

 

   Η αναισθητοποίησις δεν  απαιτείται  όταν,  εις  οµοιάς  χειρουργικάς  

 επεµβάσεις  επί  ανθρώπων δεν εκτελείται τοιαύτη ή εις περίπτωσιν κατά  

 τας οποίας δεν  κρίνεται  επιβεβληµένη  υπό  κτηνιάτρου  δι`  ειδικούς  

 επιστηµονικούς λόγους. 

 

 

Αρθρο 4 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  1 

 

                            Αρθρον 4. 



 

   1.  Πειραµατισµός  επί  ζώων  νοείται πάσα επέµβασις επί ζώντων ζώων  

 χρησιµοποιουµένων προς τον  σκοπόν  επαληθεύσεως  επιστηµονικής  

τινος  

 υποθέσεως,  λήψεως  πληροφοριών,  παρασκευής  ουσιών  και  ελέγχου 

της  

 φύσεως αυτών και γενικώς η χρησιµοποίησις ζώντων ζώων δι` 

ερευνητικούς  

 πειραµατισµούς. 

 

   2. Η εκτέλεσις πειραµάτων επί ζώων επιτρέπεται µόνον εις πτυχιούχους  

 Κτηνιατρικής ή Ιατρικής  Σχολής  ή  Σχολών  Βιολογικών  Επιστηµών,  οι  

 οποίοι  διαθέτουν  τας  απαραιτήτους  επαγγελµατικάς  γνώσεις  και την  

 ικανότητα δια χειρουργικάς επεµβάσεις. Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστηµών οι  

 οποίοι διαθέτουν τας αναγκαίας  επαγγελµατικάς  γνώσεις,  δύνανται  να  

 πραγµατοποιούν  πειράµατα  επί  ζώων,  µη  περιλαµβάνοντα χειρουργικάς  

 επεµβάσεις. 

 

   3. ∆ια την εκτέλεσιν πειραµάτων,  δυναµένων  να  προκαλέσουν  πόνον,  

 κακώσεις  ή  διατάραξιν  της  φυσιολογικής  καταστάσεως  των  ζώων, οι  

 ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εφοδιασθούν δι` ειδικής αδείας 

χορηγουµένης  

 υπό της οικείας Νοµαρχίας.  

 

 

Αρθρο 5 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  1 

 

                            Αρθρον 5. 



 

   1. Η αρµοδιότης της προστασίας των ζώων  και  η  λήψις  των  συναφών  

 µέτρων ανήκει εις το Υπουργείον Γεωργίας. 

 

   2.  Ο  έλεγχος της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου 

ανήκει  

 εις τας Κτηνιατρικάς Υπηρεσίας του Υπουργείου  Γεωργίας  και  εις  τας  

 Αστυνοµικάς  και  Αγορανοµικάς  Αρχάς  ασκούµενος  δια των παρ` αυταίς  

 οργάνων. 

 

 

Αρθρο 6 

 

                            Αρθρον 6. 

  

   1. ∆ια την αρτιωτέραν οργάνωσιν της προστασίας των  ζώων  συνιστάται  

 εις  την  Υπηρεσίαν  Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, Γνωµοδοτική  

 Επιτροπή, η οποία συντίθεται εκ των κάτωθι: 

  

    α) Του  Προϊσταµένου  της  Υπηρεσίας  Κτηνιατρικής  του  Υπουργείου  

 Γεωργίας ως Προέδρου, αναπληρουµένου υπό του νοµίµου αναπληρωτού 

του. 

 

    β)  Του  τακτικού  Καθηγητού  της έδρας Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου  

 Αθηνών. 

 

    γ) Του τακτικού Καθηγητού της Ζωοτεχνίας  της  Κτηνιατρικής  Σχολής  

 του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονικής, ή του εκτάκτου ή επικούρου Καθηγητού 

ή  



 Υφηγητού  ή Εµιµελητού της ιδίας έδρας οριζοµένου µετά του 

αναπληρωτού  

 του υπό της ιδίας Σχολής. 

  

    δ) Του τακτικού Καθηγητού της Φυσιολογίας και Ανατοµικής  των  

Ζώων  

 της  Ανωτάτης  Γεωπονικής  Σχολής  Αθηνών  ή  του εκτάκτου ή 

επικούρου  

 Καθηγητού ή Υφηγητού ή Επιµελητού της ιδίας έδρας οριζοµένου µετά  

του  

 αναπληρωτού του υπό της ιδίας Σχολής. 

  

    ε)  Του  Προϊσταµένου  της  ∆ιευθύνσεως Κτηνιατρικής Αντιλήξεως του  

 αυτού Υπουργείου αναπληρουµένου υπό του νοµίµου αναπληρωτού του. 

  

    στ) Εκπροσώπου του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως οριζοµένου  µετά  

του  

 αναπληρωτού του υπό του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως. 

  

    ζ)  ∆ύο τουλάχιστον εκπροσώπων φιλοζωικών Εταιρειών οριζοµένων 

µετά  

 των αναπληρωτών των υπ` αυτών. 

 

     ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η "Γνωµοδοτική Επιτροπή" που προβλέπεται από την 

άνω 

        παρ. και το "Κτηνιατρικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο" που προβλεπόταν  

        από το άρθρο 2 του Ν.829/1978, συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο 

Συλλογικό  

        Οργανο µε τον τίτλο "Κτηνιατρικό Συµβούλιο" από την παρ.1 του  

        άρθρου 4 της 272961/26-26 Απριλ.1982 (ΦΕΚ Β` 215) αποφ. Υπ. 

Προε- 



        δρίας Κυβερνήσεως και Γεωργίας. Γιά την σύνθεση του βλ. την παρα- 

        πάνω απόφαση παρ.2 άρθρου 4. 

 

   2. Χρέη Γραµµατέως εκτελεί  υπάλληλος  της  Υπηρεσίας  Κτηνιατρικής,  

 οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Γεωργίας. 

 

   3.  Η επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. ∆ια  

 της αυτής αποφάσεως καθορίζεται  πάσα  λεπτοµέρεια  αναγκαία  δια  την  

 λειτουργίαν ταύτης. 

   

   4. Εις την αρµοδιότητα της Επιτροπής ανήκει η µελέτη και η εισήγησις  

 προς  τον Υπουργόν Γεωργίας µέτρων δια την αρτιωτέραν οργάνωσιν της 

εν  

 γένει προστασίας των ζώων ως και η γνωµοδότησις επί παντός θέµατος  το  

 οποίον παραπέµπει εις αυτήν ο Υπουργός Γεωργίας. 

  

   5.  Τα  εις την Επιτροπήν αγόµενα προς συζήτησιν θέµατα εισηγείται ο  

 Προϊστάµενος του Τµήµατος  Κτηνιατρικής  Περιφάλψεως  της  

∆ιευθύνσεως  

 Κτηνιατρικής  Αντιλήψεως  - Φαρµάκων και Εφαρµογών, αναπληρούµενος 

υπό  

 του νοµίµου αναπληρωτού του. 

 

   6. Η συµµετοχή, υφ` οιανδήποτε ιδιότητα  εις  την  Επιτροπήν  ταύτην  

 είναι τιµητική και ουδεµία αποζηµίωσις καταβάλλεται. 

 

 

Αρθρο 7 

 



                            Αρθρον 7. 

 

   ∆ια   Προεδρικών   ∆ιαταγµάτων  εκδιδοµένων  προτάσει  του  Υπουργού  

 Γεωργίας µετά σύµφωνον γνώµην της εν  άρθρω  6  Επιτροπής  

καθορίζεται  

 πάσα λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

 

 

Αρθρο 8 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 5 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  2 

Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 

 

                       "Αρθρο 8 

 

 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4  

τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µε χρηµατική ποινή από 

τριακόσια  

µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές. 

 

 2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 

3  

τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι πέντε µήνες ή µε χρηµατική ποινή από 

τριακόσια  

µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές. 

 

 3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε  

επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977 (ΦΕΚ 140 Α΄)." 

 



   ***Το εντός " " άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5 

      του άρθρου 12 του Ν.3170/2003 (Α΄ 191). 

 

                         

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 12 του 

Ν.3170/2003 

      (Α΄ 191), ορίσθηκαν τα εξής: 

"Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 

1444/1984  

(ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 9, 10 

και 11  

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που 

κυρώθηκε  

µε το Ν. 2017/1992, τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από την  

παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως αντικαθίσταται µε 

την  

παράγραφο 5 του άρθρου αυτού". 

 

   

 

 

Αρθρο 9 

 

                            Αρθρον 9. 

  

   Πάσα διάταξις αντικειµένη  εις  τας  διατάξεις  του  παρόντος  νόµου  

 καταργείται,  εξαιρέσει  των  διατάξεων  των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 του  

 Νόµου 5504/1932 "περί τροποποιήσεως του Νόµου  1038  "περί  

προστασίας  



 των  Ζώων"  και  του  άρθρου µόνου του Ν.∆/τος της 30 Μαϊου 1919 

"περί  

 συµπληρώσεως του άρθρου 2 του Νόµου 1038 "περί προστασίας  των  

Ζώων",  

 αίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι. 

 

 

Αρθρο 10 

 

                            Αρθρον 10. 

  

   Η  ισχύς  του  παρόντος  νόµου  άρχεται µετά παρέλευσιν τεσσάρων (4)  

 µηνών από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 


